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TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓK ÉS BERUHÁZÓK SZÁMÁRA
A fényvezető kábeles információ átvitel kiemelkedő előnyei következtében szinte minden új
távközlési gerinchálózat fényvezető kábeleket alkalmaz. Ahhoz, hogy ezen hálózatok által biztosított
magas szintű szolgáltatások mindenki számára elérhető legyenek és szinte korlátlan sávszélességet
biztosítsanak a felhasználók számára, az elérési és az aggregációs hálózatok területén hatalmas
fejlesztések szükségesek. A hosszú távú megoldást tehát csak az jelentheti, ha a végfelhasználókig
és a mobil bázisállomásokig eljut a fényvezető kábel.
A fényvezető elérési és aggregációs hálózatok kiépítése
költségigényes beruházás, így üzleti megtérülése - különösen
ritkán lakott vidéki területeken - csak számos előfeltételnek
való megfelelés esetén biztosítható. A tervezés előkészítése, a
részletes tervezés, valamint a kivitelezés során számos üzleti és
műszaki döntést kell hozni. Ezen összetett munka minden fázisában
segíti a fővállalkozó beruházót, a tervezőket és a kivitelezőket
a NETvisor NETPlanners Portal terméke. A NETPlanners Portal
alkalmazásával biztosítható a hálózati tervek nyilvántartási
adatként való közvetlen felhasználása, ezzel megtakaríthatók
a

nyilvántartási

adatbázis

létrehozásának

költségei

és

elérhetővé válik az objektum alapú térinformatikai nyilvántartás
alkalmazásából származó összes hálózatmenedzselési előny.
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A NETPlanners Portal alkalmazásának előnyei


A tervezés és a kivitelezési projekt során az összes érintett
egyidejűleg és könnyen férhet hozzá a webes elérésű
portálon keresztül a számára releváns adatokhoz



A megoldás lehetővé teszi a döntéshozók és a tervezők
számára, hogy hatékonyan lehessen létrehozni, módosítani
és elemezni a verziókövetéssel ellátott hálózati terveket,
valamint a felmért üzleti- és tervezési információkat



A tervezés és kivitelezés tetszőleges számú részvevő esetén is
könnyen követhető



Akár országos méretű hálózatfejlesztések kezelése egyetlen
központi felületen keresztül biztosítható



A projekt során a késedelmes vagy a szerződöttől eltérő
teljesítés gyorsan azonosítható a valós időben megvalósuló
követésnek köszönhetően



A projekt részvevői könnyebben kommunikálhatnak
egymással, amely elősegíti a projekt határidőre történő
megvalósulását



A tervektől a végső dokumentációig az adatok
térinformatikai - az objektumok attribútumait tartalmazó
- relációs adatbázisban vannak tárolva, amely számos
szempontú lekérdezést, feldolgozást és megjelenítést tesz
lehetővé



A térinformatikai alapok biztosítják a korszerű üzemeltetéshez
és nyilvántartáshoz elengedhetetlen térinformatikai
nyilvántartó rendszer(ek) felé a teljes átjárhatóságot

A NETPlanners Portal támogatja a fővállalkozót, a tervezőket,a
kivitelezőket és a hálózat üzemeltetőit is.
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A hálózatfejlesztési projektek teljes életcikusát támogatja






a fényvezető hálózat tervezésének műszaki, gazdasági és
kereskedelmi előkészítését
a részletes engedélyezési és kiviteli tervezés folyamatát
támogatja a keretrendszer szerves részét képező szerkesztő
eszközökkel, rugalmasan testre szabható megjelenítési,
automatizált ellenőrzési, adatszolgáltatási és adatkinyerést
biztosító eszközkészlettel
a kivitelezési projekt menedzsmentjét támogatja ütemezési
és térinformatikai adatokkal
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Főbb jellemzői
A NETPlanners Portal egy olyan vékonyklienses központi
alkalmazás, amelynek segítségével távközlési hálózatfejlesztési
projektekben - a projekt méretétől függetlenül - átlátható
módon végezhetők el a kereskedelmi, felmérési, tervezési és
kivitelezési feladatok egyetlen univerzális eszközön keresztül. Sok
résztvevős, nagyobb volumenű beruházások során a folyamatok,
a szereplők tevékenysége, a geográfiai attribútumokkal bíró
adatok és információk, illetve a projekt előre haladásának
átláthatósága elengedhetetlen a projekt sikeressége és az
eltervezett ütemezésének betartása tekintetében.
A NETPlanners Portal intuitív, letisztult felhasználói felületével és
a látványos vizualizációs megoldásaival a minden résztvevő
számára előnyöket biztosít, amelyekkel jelentősen megnöveli
az egyének és az egész projekt hatékonyságát, látványos és
interaktív demonstrációs eszköz.
A kereskedelmi- és tervezéstámogatás mellett JIRA integrációjával
a NETPlanners Portal kollaborációs eszközként is funkcionál,
megvalósítva ezzel a projektütemezés és előrehaladás nyomon
követhetőségét, s annak térképes megjelenítését. Letisztultsága
és vizualizációs lehetőségei emellett a kereskedelmi és egyéb
célokat szolgáló demonstrációs eszközként is kiemelkedően
alkalmazhatóvá teszik.
Az eszköz a beépített topológiai szabályrendszer, illetve az
útvonal-tervezési lehetőségeivel, útvonal-menti - közút, vasút,
magánút - stratégiai tervezéshez nagy hatékonysággal
alkalmazható.

A NETPlanners Portal-ban megvalósított adatstruktúra a
különböző adatkörökkel és azok egymásra való hivatkozásaival
teljes átláthatóságot biztosít a rendszerben. A portálon
végzett munka így garantálja a korábban rögzített adatok
integritását. A kereskedelmi/értékesítési támogatás része a
kereskedelmi igény - fényvezető szál, sávszélesség - viszonylatok
megvalósítása, amelynek segítségével a nyomvonalak és
a nyomvonalon megjelenő igények felhasználók szerint
elkülöníthetően kezelhetőek, biztosítva a flexibilitást, mind a
nyomvonalak utólagos szerkeszthetősége, mind az igény-lista
módosíthatósága és bővíthetősége tekintetében.
Az engedélyezési és kiviteli tervezés támogatására egy külön
AutoCAD plug-in készlet biztosítja a NETPlanners Portal és
az engedélyezési és kivitelezési tervezési feladatokat ellátó
tervezők által általánosan alkalmazott AutoCAD és egyéb
térinformatikai rendszerek felé való átjárhatóságot. Az AutoCAD
plug-in beépített szabályrendszerével meghatározza azokat
az addicionálisan rögzítendő adathalmazokat - felhasznált
eszközöket és technológiákat -, amelyek biztosítják a különböző
tervezők által késztett tervek egységességét, illetve a hálózat
előírt technológia szerinti kiépülését. A rajzkészlethez rendelt
attribútumok megadását felhasználóbarát módon - legördülő
elemkészlettel - kényszeríthetjük így ki, és ezzel a tervezői munkát
is hatékonyabbá tehetjük.
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Funkcionális jellemzők


Különböző szerepkörök támogatása eltérő jogosultsági
szintekkel



Szabványos protokollok támogatása, különböző adatforrások
elérhetőségéhez



CAS alapú single sign-on hitelesítés





Vizualizációs testreszabhatóság (megjelenítés, színezés,
feliratozás, rétegrend, szűrések)

Kollaborációs rendszerrel megvalósított integráció (JIRA) a
projektütemezés NETPlanners Portalon történő vizualizációval
támogatott nyomon követhetősége érdekében

Topológiai szabályszerűségeket figyelembe vevő
hálózattervezés és a hálózati tervek szerkeszthetősége
verziókezelés mellett





GE Smallworld Physical Network Inventory integráció



AutoCAD plug-in készlet az AutoCAD-es tervezés
egységesítése és hatékonyabbá tétele érdekében



Új adatok kézi felvétele és tömeges betöltési lehetősége,
illetve meglévő objektumok adatainak és geometriájának
módosíthatósága



Részletes kereskedelmi és tervezési feladatokat ellátó,
tetszőlegesen kibővíthető rétegrend (vektoros és raszteres
forrásokból egyaránt)



Ismert és az esetlegesen rendelkezésre álló alaptérképi
állományok alkalmazhatósága



Objektum-, cím- és útvonalkeresés támogatása



Attribútum alapú és térbeli szűrések, lekérdezések
támogatása



Topológiai kapcsolatok, objektum-hivatkozások és egyéb
összefüggések legyűjthetősége, riportozása



Adat-transzformációs lehetőségek biztosítása a különböző
rendszerekbe való átjárhatósághoz

A NETPlanners Portal a tervezési adatok előkészítése és a
tervezési eredmények megjelenítése, feldolgozása területén a
NETvisor Smart Strategic Planner (SSP) termékét is támogatja.
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Végezzen el
átlátható módon kereskedelmi,

felmérési, tervezési és kivitelezési
feladatokat távközlési
hálózatfejlesztési projektekben a
projekt méretétől és a résztvevők
számától függetlenül.

2

Működjön együtt
hatékonyan a projekt összes

résztvevőjével: a fővállalkozóval,
a hálózat tervezőivel, ta

kivitelezővel és a hálózat
üzemeltetőivel.

3

Jelenítse meg
a projekt ütemezését és kövesse
nyomon térképen az projekt
előrehaladását.

NetPlanners Portal
EGY MŰKÖDÉS TÁMOGATÓ MEGOLDÁSBAN
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